
 

 

 

znak postępowania: MODR/PN/2020/2 

Wzór oświadczenia  

Wykonawca: 

 

………………………………………

……………………………………… 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. : „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku 

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na dz. 109/176 obr. 

Karniowice, jedn. ewid. Zabierzów”,  

oświadczam, że (odpowiednie zaznaczyć „X”):  

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*, 

 należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów t.j. (Dz. U. z 2019 r., poz. 369  z późn. zm.)*, łącznie z  Wykonawcami 

wymienionymi poniżej, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

*niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369      z 

późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

 

Data: ………………………..…….r.                                         

___________________________________ 

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 


